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اخبار ادبی و هنری

هدیه به خوانندگان

رهبر معظم انقالب: هر جا که نش��انی از آمریکا داش��ته باشد، 
سیه روزی و بدبختی بر مردم آنجا حاکم است.

احترام��ا، بدینوس��یله از کلیه صاحبان محترم س��هام ش��رکت یا 
نمایندگان قانونی آنان دعوت بعمل می آید که در جلس��ه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده ش��رکت که راس ساعت 10 مورخ 

1393/3/10 در محل:
»تهران- خیابان کریم خان- خیابان ایرانشهر شمالی نبش سپند- 

پالک 1- طبقه هفتم« منعقد می گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:

1-تعیین اعضای هیئت مدیره.
2-س��ایر مواردی ک��ه در صالحیت مجمع عموم��ی عادی بطور 

فوق العاده قرار دارد.
شرکت آب و برق کیش

»آگهی دعوت«
شماره»933/909 مورخ 1393/2/24« 

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان 
سهام شرکت آب و برق کیش )سهامی خاص( 
به شماره ثبت 78705 در اداره ثبت شرکتها 

با سرمایه 154/000 میلیون ریال

                شرکت آب و برق کیش
             )سهامی خاص(

KISH WATER & POWER CO.

باید از قدرت گرفتن نابخردان امت جلوگیری کرد
»نگرانی من از آن است که نابخردان و نابکاران این امت زمامداری 

را به دست آرند، و مال خدا را دست به دست گردانند و بندگان او را 

به بندگی و خدمت خود گیرند و با صالحان در پیکار باشند و فاسقان 

را یاران خود سازند«.
نهج البالغه- نامه 53

ادامه مذاکرات بی نتیجه به بعد موکول شد!

بازتاب جهانی شکست مذاكرات وین
پای�ان بی نتیجه مذاکرات س�ه روزه وین 4 
بدون صدور بیانیه و کنفرانس خبری مشترک 
و موکول ش�دن ادامه مذاکرات به زمانی دیگر 
ک�ه احتم�اال در اواخ�ر خردادم�اه خواهد بود 
بازتاب گسترده ای در رسانه ها و خبرگزاری های 

منطقه ای و بین المللی داشت.
ایران و گروه 1+5 از صبح چهارش��نبه مذاکرات 
س��خت، فش��رده و نفس گیر خود را ب��رای نگارش 
متن توافق نهای��ی در حالی آغاز کردند که به گفته  
دیپلمات های حاضر در وین و از جمله عباس عراقچی 
موارد اختالفی بین دو طرف بسیار زیاد بود. با پافشاری 
طرفی��ن در مواض��ع خود و به گفته ی��ک مقام آگاه 
ایران��ی در وین، زیاده خواهی طرف غربی مذاکرات را 

به بن بست کشاند.
بن بست مذاکرات وین 4 که عراقچی در کنفرانس 
خبری جمعه ش��ب خود ترجیح داد اسم شکست را 
روی آن نگذارد بازتاب های بس��یار گس��ترده ای در 

رسانه های منطقه ای و بین المللی داشت.
نکته قاب��ل توجه در این بازتاب های رس��انه ای،  
اعتراف آش��کار و تلویحی آنان به این مس��ئله است 
که آنچ��ه مذاکرات وین 4 را به بن بس��ت کش��اند، 

زیاده خواهی طرف غربی بود.
نش��ریه آمریکایی اکونومیس��ت در گزارش خود 
در این زمینه نوش��ت: برخی گمان می کردند که این 
مذاکرات می تواند به امضای توافق هس��ته ای در روز 
20 ژوئیه بیانجامد. این در ش��رایطی است که برای 
نیل به این مقصود باید برخی اختالفات بزرگ میان 
دو طرف از بین برود، اگرچه برخی انعطاف پذیری ها 
از سوی نمایندگان ایران باعث بروز امیدواری هایی در 
این زمینه شده است، مسئله ای که با روش های قبلی 

کامال در تضاد است.
اکونومیست در ادامه نوشت: نمایندگان آژانس از 
اینکه هنوز نتوانس��ته اند به سایت پارچین دسترسی 
داش��ته باشند، ناراضی هستند و این مسئله می تواند 
یکی از علل ایجاد وقفه در موفقیت مذاکرات از سوی 
غربی ها قلمداد ش��ود. اما گری  سیمور، مشاور سابق 
باراک اوباما در امور کنترل تسلیحات در این باره سه 
اختالف عمده میان غرب و ایران را تش��ریح می کند 
که همچنان باقی مانده است. زمان دستیابی به توافق، 
میزان ظرفیت غنی سازی اورانیوم، توسط ایران و نحوه 

برداشتن تحریم های ضدایرانی از سوی غرب.
اختالف میان دو طرف در هر س��ه زمینه بسیار 
گسترده است و کنگره آمریکا نسبت به مسئله دادن 
حق غنی س��ازی به ایران براس��اس قوانین ان پی تی 
تردید دارد و مدعی است که تنها بخش محدودی از 
سانتریفیوژ های ایرانی به تعداد سه تا چهار هزار عدد 
بای��د فعال بمانند. اما ایران می خواهد تمام 19 هزار 

سانتریفیوژ خود را فعال باقی نگه دارد.
اما از نظر سیمور، خواسته دولت اوباما این است 
که زمان مورد نظر از دید آمریکایی ها برای دستیابی 
ایران به س��الح اتمی از دو ماه به ش��ش تا 12 ماه 
افزایش یابد، چیزی ک��ه مقامات آمریکا غیرممکن 
اس��ت از آن کوتاه بیایند. غرب ب��ه دنبال توافقی با 
ایران اس��ت که 10 تا 20 س��ال معتبر باشد و ایران 
معتقد است که این توافق باید حداکثر پنج ساله باشد 
و پس از آن با این کش��ور به عنوان یک عضو عادی 

ان پی تی رفتار شود.
اکونومیس��ت در پایان نوش��ت: در نهایت اینکه 
اختالفات ایران و آمریکا بر س��ر برداشتن تحریم ها 
در این زمینه اس��ت ک��ه ایران معتقد اس��ت باید 
تحریم ه��ا به محض دس��تیابی به توافق برداش��ته 
شود، این مسئله ممکن است از سوی اتحادیه اروپا 
و سازمان ملل پذیرفته شود، اما آمریکا آن را نخواهد 
پذیرفت، بهترین پیشنهادی که اوباما می تواند ارائه 
ده��د، تعلیق تحریم ها به طور نامحدود اس��ت،  اما 
وی نمی توان��د این اقدام را ب��دون حمایت کنگره 
انج��ام دهد. به هر حال غرب پیش��نهاد خواهد داد 

که تسهیل تحریم ها را در نظر داشته باشد تا ایران 
به تعهدات خود عمل کند.

برنامه موشکی و غنی سازی محور اختالفات
آسوش��یتدپرس هم در گزارش��ی از وین نوشت: 
گفت وگوه��ا درب��اره برنام��ه هس��ته ای ای��ران روز 
جمعه متوقف ش��د. توق��ف ای��ن گفت وگوها باعث 
شد پیش��رفت های پیش��ین و امیدهای ایجاد شده 

تحت الشعاع قرار گیرد.
این خبرگزاری افزود: اختالفات موجود میان ایران 
و گ��روه پنج به عالوه یک حول محور میزان و درجه 
غنی سازی اورانیوم متمرکز است. دو طرف همچنین 
در خصوص شمار دیگری از فعالیت های هسته ای با 
یکدیگ��ر اختالف دارند. از دیگ��ر موارد اختالف بین 
دو طرف می توان به اختالفات بر س��ر توانمندی های 

موشکی جمهوری اسالمی اشاره کرد.
نیویورک تایمز هم در گزارش��ی به قلم »استیون 
ارلنگر« نوش��ت: آخرین دور مذاکرات ایران و شش 
ق��درت جهانی روز جمعه بدون نتیجه پایان یافت و 
طرفین پیش��رفت این نشست را بسیار کند توصیف 

کردند.
این روزنامه آمریکایی با بازتاب سخنان عراقچی و 
یک مقام آمریکایی نوشت: دو طرف تنها تا 20 ژوئیه 
)29 تیر( مهلت دارند تا اختالفات خود را حل کنند 

و به توافق برسند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران روزنامه لس آنجلس 
تایمز چاپ آمریکا هم در تحلیلی به قلم »پاول ریشتر« 
نوشت: گفت وگوهای وین درباره برنامه هسته ای ایران 
در حالی پایان یافت که دیپلمات های غربی روز جمعه 
اذعان کردند کمتر از آنچه انتظار داشتند در مذاکرات 

پیشرفت حاصل شده است.
روزنامه آلمانی »اشپیگل« نیز خبر بی نتیجه بودن 
مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 را تیتر اول اخبار صبح 
دیروز خود قرار داد و نوشت: اختالفات اساسی در میان 

هیئت های مذاکره کننده وین باعث شد تا گفت وگوها 
پیرامون برنامه اتمی ایران فعاًل بی نتیجه خاتمه یابد 
اما طرفین هنوز هم قصد عقب نش��ینی ندارند. منابع 
آگاه پس از پشت سر گذاشتن سه روز فشرده، دیروز 
جمعه اعالم کردند که »موفقیت خاصی« به دس��ت 
نیامده اس��ت. این گفته عباس عراقچی به تلویزیون 
رسمی ایران، یادآور پیش بینی ایاالت متحده آمریکا 
از ای��ن گفت وگوها و وج��ود اختالف نظرهای جدی 

میان دو طرف بود.
رویترز هم در گزارش��ی نوش��ت: مقامات ایران و 
غربی در پایان نشست وین اعالم کردند این مذاکرات 
پیش��رفت چندانی نداش��ته و بدین ترتیب احتمال 
دستیابی به پیش نویس توافق تا ضرب االجل 20 ژوئیه 
را کمرنگ کردند، این در حالیست که فرصت آنها برای 

تدوین پیش نویس توافق کوتاه است.
رویترز افزود: پس از سه ماه، طرفین قصد داشتند 
تدوین پیش نویس توافق جامع را آغاز کنند که تالش 

آنها در این زمینه شکست خورد.
خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد: مذاکره کنندگان 
ت��الش می کنند به توافق پیچیده و پایداری دس��ت 
یابن��د که در مقابل لغو تحریم ها تا قبل از 20 ژوئیه 
یعن��ی پایان ضرب االجل توافق موق��ت اولیه در ماه 
سپتامبر، برنامه هسته ای ایران را مهار کند. شکست 
این مذاکرات می تواند پیامدهای پرمخاطره ای در پی 
داشته باش��د. بزرگترین مسئله و مهمترین نکته در 

مذاکرات، غنی سازی اورانیوم است.
شبکه تلویزیونی العربیه هم گزارش داد: ایران با 
گفت وگو درباره توان موشکی خود در وین به شدت 
مخالفت کرد. »نورالدین الفریضی« خبرنگار این شبکه 
در وین درباره روند مذاکرات هسته ای و در پاسخ به 
این پرسش که آیا در این دور از مذاکرات پیشرفتی 
حاصل شده است، گفت: درست است که بگوییم این 
مذاکرات در گام های نخست خود قرار دارد و به هیچ 

پیشرفتی نرسیده است و نرسیدن به این پیشرفت به 
دلیل موضوعات پیچیده است. همان طور که مقامات 
غربی تاکید می کنند همچنان اختالف نظر شدیدی 
وجود دارد. ایران و گروه پنج به عالوه یک اختالف نظر 
شدیدی درباره حجم برنامه هسته ای این کشور دارند. 
ایرانی ها همچنین با گفت وگو درباره توان موش��کی 

بالستیکی خود به شدت مخالفت کردند.
وال استریت ژورنال: گفت وگوهای ایران 

به لحظه دشوار رسیده است
پایگاه اینترنتی روزنامه وال استریت ژورنال چاپ 
آمری��کا، نیز روز ش��نبه در مقاله ای ب��ه قلم الرنس 
نورمن از وین نوشت: یکی از مقامات ارشد آمریکایی 
روز جمعه گفت: پس از سه روز گفت وگو در پایتخت 
اتریش، مذاکرات درباره توافق جامع برای پایان دادن 
به نگرانی ها درباره برنامه هسته ای تهران، به لحظه ای 

دشوار برخورد کرد.
ای��ن منبع افزود: در حالی که هر دو طرف تالش 
دارند تا پیش از فرا رسیدن موعد 20 ژوئیه، به توافق 
جامع دس��ت یابند، مقامات ایرانی و غربی س��اعات 
گفت وگوهای س��خت و پیش��رفت ناچیز را در وین 
توصیف کردند. مقامات غربی در این خصوص گفتند 

که از انعطاف ناپذیری ایران دلسرد شده اند.
این منبع افزود: پیش از دور اخیر مذاکرات وین، 
انتظارات مثبت، زیاد ش��ده ب��ود و مذاکره کنندگان 
خوش��بین بودند که بتوانند خطوط کلی پیش نویس 
توافق جامع را در این دور از گفت وگوها ترسیم کنند.
براساس گزارش وال استریت یک دیپلمات غربی از 
ایران خواست بیش از پیش از خود »واقع بینی« نشان 
ده��د، زیرا ما در رابطه ب��ا موضوعات کلیدی، انتظار 
اندکی انعطاف پذیری از طرف آنان )مذاکره کنندگان 

ایرانی( داشتیم!
وی اف��زود: البته صحیح اس��ت که ش��کاف های 

عظیمی میان دو طرف هنوز باقی مانده است.

امروز؛ آخرین مهلت انتخاب رشته ارشد
حس�ین توکلی، مش�اور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش 
کش�ور در گفت و گو با فارس اظهار داشت: داوطلبان تا امروز 28 

اردیبهشت برای انتخاب رشته فرصت دارند.
توکلی تصریح کرد: بدیهی است پس از تائید نهایی کدرشته محل های 
انتخابی توسط داوطلب، شماره رمز 15 رقمی توسط سیستم بعنوان رسید 
در اختیار داوطلب قرار می گیرد. در غیر اینصورت انتخاب رش��ته تکمیل 

نشده است.
وی پیرام��ون اصالح��ات و تغییرات احتمالی در انتخاب رش��ته های 
تحصیلی نیز گفت: اصالحات و تغییرات نهایی احتمالی دفترچه راهنمای 
انتخاب رشته های تحصیلی نیز از امروز بر روی سایت سازمان قرار می گیرد 
و داوطلبان می توانند با توجه به اصالحات مذکور نسبت به اصالح و ویرایش 

فرم انتخاب رشته خود اقدام کنند.
احتمال معرفی رئیس دانشگاه تهران تا سه شنبه

به گزارش خبرگزاری فارس، جلسه شورایعالی انقالب فرهنگی 
به ریاس�ت حسن روحانی رئیس جمهور سه شنبه 30 اردیبهشت 

برگزار می شود.
مقرر است در این جلسه ستاد مهندسی فرهنگی به تشریح گزارشات 
در رابطه با سند مهندسی فرهنگی بپردازد. همچنین احتمال معرفی رئیس 

دانشگاه تهران در این جلسه نیز وجود دارد.
شایان ذکر است، رئیس دانشگاه تهران از سوی شورای منتخبان این 
دانش��گاه به وزیر علوم اعالم شده و قرار اس��ت وزیر علوم نام وی را برای 

تائید به شورایعالی انقالب فرهنگی معرفی کند.
معارفه رئیس جدید

 دانشگاه صنعتی شریف در اواخر خرداد
خبره�ای واصل�ه از ت�الش وزارت علوم ب�رای معرفی هرچه 
سریع تر جانش�ین رضا روستا آزاد، تا پایان خردادماه سال جاری 

حکایت دارد.
برهمین اساس و با توجه به اتمام دوره ریاست روستا آزاد در تیر 93، 
کمیته ای 5  نفره از سوی جعفر توفیقی مأمور به تهیه لیست افراد واجد 

شرایط به منظور ریاست دانشگاه شریف می شوند
به نقل از فارس؛ کمیته مذکور در حال حاضر مشغول بکار است و قرار 
شد تا پایان خردادماه گزینه های خود را به وزیر علوم معرفی کند. کمیته 
5 نفره جس��تجو در دانشگاه شریف متش��کل از غفرانی، رنجبر، سعیدی، 

سهراب پور، تجریشی از اعضای هیئت علمی دانشگاه شریف هستند.
دام آمریکا برای دانشجویان

بر اساس طرح جدید وزارت خارجه آمریکا و در راستای بهبود 
نگرش مردم کشورهای مختلف جهان نسبت به وجهه ایاالت متحده، 
دوره های آموزش�ی آنالین برای دانشجویان کشورهای دیگر ارائه 

می شود.
به نقل از مش��رق؛ از آنجا که ظرفیت پذیرش دانشجویان خارجی در 
دانشگاه های آمریکا محدود است و بسیاری از متقاضیان تحصیل در آمریکا 
نمی توانند به این کشور سفر کنند، وزارت خارجه آمریکا تصمیم گرفته است 
از دوره های آموزشی آنالین برای جذب دانشجویان خارجی استفاده کند.

ب��ر مبنای این ط��رح، وزارت خارج��ه آمریکا با اس��تفاده از ظرفیت 
مرک��ز آم��وزش آنالی��ن کورس��را Coursera که هم اکن��ون بیش از 7 
میلیون دانش پژوه در بیش از 600 رشته تحصیلی از سراسر جهان دارد، 

سیاست های دیپلماسی عمومی خود را پیش می برد.
همچنین طبق اطالعات به دست آمده،  وزارت خارجه آمریکا در زمینه 
مالی، زیرس��اخت ها، فناوری و استاد نیز به کورسرا کمک می کند. وزارت 
خارجه آمریکا از این فرصت اس��تفاده کرده و از این ش��گرد برای پیشبرد 
اهداف دیپلماسی عمومی خود در بهبود نگاه جوانان خارجی خصوصا جوانان 

کشورهای خاورمیانه که نگرشی مثبت به واشنگتن ندارند، بهره می برد.

رئیس سازمان حج و زیارت خبر داد
ایران رتبه دوم اعزام عمره گزار 

به عربستان
رئیس س�ازمان ح�ج و زیارت ب�ا اعالم تکمی�ل کاروان های 
حج س�ال ۹3، درخصوص آمار اعزام عمره گزاران کش�ورمان به 
عربستان گفت: تا این لحظه مصر رتبه اول و ایران رتبه دوم اعزام 

عمره گزاران به عربستان را دارد.
س��عید اوحدی در گفت وگو با فارس با اش��اره به آخرین آمار اعزام 
عمره گزاران به عربس��تان گفت: تا این لحظه بر طبق آمار اعالم ش��ده از 
سوی عربستان در بین 79 کشور اعزام کننده، کشور مصر با اعزام 640 

هزار نفر رتبه اول اعزام عمره گزاران را به خود اختصاص داد.
وی ادامه داد: کشور ما با اعزام 630 هزار عمره گزار بعد از کشور مصر 
رتبه دوم اعزام عمره گزاران و کشور پاکستان با اعزام 580 هزار زائر رتبه 

سوم را به خود اختصاص داده است.
رئیس سازمان حج و زیارت ادامه داد: آخرین پرواز عمره در 5 تیرماه 
انجام می شود و تا آن روز پیش بینی و برنامه ریزی ما این است که آمار 

اعزام های ما به 830 هزار نفر می رسد.
اوحدی همچنین در خصوص کاروان های حج سال جاری با تشکر از 
همکاری زائران در پرداخت قسط دوم تمتع گفت: خوشبختانه 100درصد 
زائران تمتع س��ال جاری قس��ط دوم خود را به موقع پرداخت کردند و 

هیچ کس از اعزام انصراف نداده است.
وی همچنین در خصوص اعزام به عتبات عالیات گفت: بسته های 3، 
4 و 5 روزه اعزام به عتبات عالیات نهایی شده است و در فراخوان خرداد 

ماه این بسته  ها لحاظ می شود.

پیام رهبر انقالب
به نشست  اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی به سی امین 
نشست س��الیانه اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان در شبه قاره هند، 
تاکید کردند: اندیش��ه ورزی، دانش  اندوزی، دینداری و پاکدامنی اصلی ترین 

عناصر برای تضمین نقش  آفرینی جوانان و دانشجویان در آینده است.
متن این پیام که صبح دیروز - ش��نبه - در س��الن اجتماعات رایزنی 
فرهنگ��ی دهلی نو پایتخت هند، از س��وی حجت االس��الم والمس��لمین 
مهدوی پ��ور نماینده مقام معظم رهبری در هندوس��تان قرائت ش��د، به 

شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

جوانان و دانشجویان عزیز
نگاه امیدوارانه به افق های آینده کش��ور، همواره با نگاه خوش��بینانه 
به ش��ما همراه است و این دو از یکدیگر جدایی ناپذیرند. شما رویش های 
ارجمند ملت ایرانید؛ خود و جایگاه خود را به درس��تی بشناسید و نقش 

خود در آینده را به جد، تضمین کنید.
اندیش��ه ورزی، دانش اندوزی، دینداری و پاکدامنی؛ اینها اصلی ترین 

عناصر برای تامین آن هدف بزرگند. 
برای شما دعا می کنم و به شما سالم می فرستم.

سیدعلی خامنه ای
25 اردیبهشت ۹3

اخبار دانشگاه

مقامات سیاس�ی ایران و گروه 1+5 یک روز 
پس از پایان مذاکرات وین 4 هر کدام دیدگاه های 
متفاوتی درباره علل به بن بست رسیدن مذاکرات 

ابراز داشتند.
عباس عراقچی در گفتگو با ش��بکه پرس تی وی 
درباره گفتگوهای هسته ای در وین گفت: ما در گذشته 
در مناس��بتهای مختلف خطوط قرمز خود را توضیح 
داده ایم. بسیاری از این خطوط قرمز برای شرکای ما 
در مذاکرات شناخته شده است. ما همچنان خطوط 
قرمز خ��ود را حفظ می کنیم همانطور که در جریان 
مذاکرات مشخص کرده ایم. درباره خطوط قرمز هیچ 
نرمش و انعطاف پذیری وجود نخواهد داشت. اما درباره 
مسائل دیگر ما به اندازه کافی نرمش نشان می دهیم 

تا بتوانیم راه حلی برای همه مشکالت پیدا کنیم.
عراقچی درباره اینکه چرا کنفرانس خبری مشترک 
در پایان مذاکرات برگزار نشد گفت با توجه به اینکه 
هیچ پیشرفت جدی در مذاکرات حاصل نشد دو طرف 
احس��اس کردند هیچ نیازی ب��رای کنفرانس خبری 
مشترک وجود ندارد. ما این کنفرانس مشترک را برای 
زمانی می گذاریم که حرفی برای گفتن داشته باشیم.

ب��ه گزارش فارس به نقل از پایگاه اطالع رس��انی 
وزارت خارج��ه آمریکا، یکی از مقامات ارش��د دولت 
آمری��کا نیز در ارتباط با دور چهارم مذاکرات راه حل 
جامع ایران و 1+5 در »وین« گفت: این که بخواهیم 
در هر لحظه، روند پیشرفت مذاکرات را مورد ارزیابی 
قرار دهیم، کار درستی نیست و در مورد روند مذاکرات 
به گفتن همین مطلب بس��نده می کن��م که در این 
مرحله، همه گزینه های مربوط به مذاکره مورد بحث 

و بررسی قرار می گیرد.
وی ادامه داد: مذاکرات بسیار مفید و در عین حال 
دشوار بود. قباًل هم بارها اعالم کرده بودیم که این دور 

از مذاکرات دشوار خواهد بود. هنوز در اول راه تنظیم 
پیش نویس موافقت نهایی هستیم و هنوز مسیر زیادی 
برای رفتن داریم. هنوز اختالفات چش��مگیر و موارد 

پیچیده ای وجود دارد.
این مقام ارشد آمریکایی تصریح کرد: این مطلب 
بس��یار مهم است که ما هنوز در اول راه تنظیم سند 
هس��تیم و همه طرف های مذاکره با جدیت در روند 
مذاک��رات حاضر هس��تند اما باز ه��م می گوییم که 
»نمی دانی��م که این مذاکرات در نهایت به یک توافق 

جامع منتج خواهد شد یا نه«.
او گفت: ما برای رس��یدن به یک توافق بد عجله 
نمی کنی��م. همانطور ک��ه رئیس جمه��ور اوباما نیز 
گفته اند، نرس��یدن به توافق بهتر از رسیدن به توافق 
بد است. ما می دانیم که این کار، زمانبر خواهد بود و 
اگر به این نتیجه برسیم که می توانیم به توافق برسیم، 
خود را متعهد به ادامه روند مذاکرات خواهیم دانست.

این مقام آمریکایی ادامه داد: ما خوش بین نیستیم 
بلکه واقع بین هستیم. در مورد مذاکرات باید تصمیم 
مشکلی گرفته شود. از نظر ما، نه تنها ایاالت متحده، 
بلک��ه جامع��ه جهانی باید مطمئن ش��ود ک��ه ایران 

نمی تواند به سالح هسته ای دست پیدا کند.
این مقام ارشد دولت آمریکا در پاسخ به سؤالی در 
خصوص اختالفات میان کش��ورهای 1+5 در خصوص 
گنجاندن برنامه موشکی ایران در مذاکرات وین، مدعی 
شد که ما و اروپائیان کماکان در سر میز مذاکره، با هم 
متحد هستیم و مسائل مربوط به ایران نیز می بایست به 
صورت کلی و در یک موافقت نامه مورد بحث قرار گیرد و 
نمی توان مسائل را به صورت مجزا مورد بررسی قرار داد.
موشک های ایران در مذاکرات بررسی می شود

 »جی کارنی« س��خنگوی کاخ س��فید در نشست 
خبری جمعه شب خود مدعی شد موضوع موشک های 

بالس��تیک ایران نیز می بایس��ت براس��اس طرح اقدام 
مش��ترک، در گفتگوهای جاری با 1+5 مورد بررس��ی 

قرار گیرد.
وی گف��ت: در ای��ن گفتگوها، همه مس��ائلی که 
مای��ه نگرانی هس��تند باید طرح ش��وند و در نهایت، 
این اطمینان به دس��ت آید که برنامه اتمی ایران، با 
اهدافی کاماًل صلح آمیز دنبال می شود. هم چنین در 
این گفتگوها می بایست قطعنامه های شورای امنیت 
نیز مورد بررسی قرار گیرند که از جمله آن، بندهای 
مربوط به موش��ک های بالستیکی هستند که قابلیت 
حمل کالهک هسته ای را دارند. از این رو موشک های 
بالستیک نیز بخشی از این گفتگوها هستند و باید در 
جریان حل و فصل این مناقش��ه و چالش باش��ند. از 
این رو این مسأله باید بدون خط خوردن یک موضوع 
خاص برای حل و فصل کامل دنبال شود. همه مسائل 
مطرح شده در طرح اقدام مشترک می بایست در نظر 

گرفته شوند و برای توافق کامل، حل و فصل شوند.
مایکل مان: مذاکرات پیچیده و دقیق بود

»مایکل مان« سخنگوی »کاترین اشتون« مسئول 
سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا در گفت وگو با شبکه 
بلومبرگ مذاکرات هسته ای بین ایران و 1+5 در وین را 
»پیچیده و دقیق« خواند و گفت اتحادیه اروپا به زودی 
زمان برگزاری دور بعدی این مذاکرات را اعالم می کند.

»وان چون« نماینده چین در مذاکرات هسته ای 
نیز جمعه ش��ب گفت مذاکرات اکن��ون وارد مرحله 
»عمیق« شده و به همین جهت با موانعی روبروست.
طرفین پس از پایان دور تازه مذاکرات، هنوز تاریخ 
دقیقی برای نشس��ت بعدی تعیی��ن نکرده اند. با این 
وجود خبرگزاری »ایتارتاس« روسیه به نقل از منابع 
دیپلماتیک، روزهای 26 تا 29 خرداد را به عنوان تاریخ 

احتمالی دور بعدی اعالم کرده است.

عراقچی: درباره خطوط قرمز هسته ای هیچ نرمش و انعطافی نخواهیم داشت
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ساخت یک فیلم ضدایرانی دیگر
 در آمریکا

عوامل فیلم ضد ایرانی »س�پتامبرهای ش�یراز« در حاشیه 
ش�صت و هفتمین جش�نواره ک�ن ضم�ن اعالم تاریخ ش�روع 
فیلمب�رداری ای�ن پروژه س�ینمایی اعالم کردند ک�ه »آدرین 
برودی«، بازیگر هالیوودی، به جمع بازیگران این فیلم پیوسته 

است.
ب��ه گزارش فارس، چن��د ماه پیش در جریان برگزاری ش��صت و 
چهارمین جشنواره فیلم برلین خبری مبنی بر ساخت پروژه ضد ایرانی 
دیگری تحت عنوان »س��پتامبرهای ش��یراز« منتشر شد که همچون 
گذشته پای ثابت هنرپیشه فیلم های ضدایرانی، »شهره آغداشلو« نیز 
در آن حضور دارد. همچنین در کنار این خبر، اعالم ش��د که »س��لما 
هایک«، بازیگر هالیوودی نیز در این فیلم همبازی »آغداشلو« خواهد 
بود« .س��پتامبرهای شیراز« داس��تان زندگی یک خانواده یهودی را از 
سپتامبر 1981 تا سپتامبر 1982 در تهران روایت می کند. این داستان 
که وقایع س��ال های آغازین انقالب را به ش��کلی تحریف آمیز غرق در 
خشونت، بی قانونی و کینه توزی انقالبیون توصیف کرده، توجه منتقدان 

آمریکایی را هم به خود جلب کرده است.
درباره ش��هره آغداش��لو گفتنی اینکه؛ وی پس از پیروزی انقالب، 
از ایران خارج ش��د. با س��کونت در انگلیس، به عنوان نظافتچی سعی 
در گرفتن اقامت داشت. اما با پیشنهاد دوستانش، با هوشنگ توزیع-

بهایی- ازدواج کرد تا از حمایت های این عنصر بهائی، بتواند به آمریکا 
برود و مجوز اقامت و کار بگیرد که چنین هم شد. آغداشلو بدون ابا در 
صحنه های مس��تهجن آثار ضدایرانی حضور می یابد! و به همین دلیل 

یک نوبت کاندیدای دریافت جایزه نقش دوم زن در اسکار شد.
گفتنی اس��ت، تصویر یکی از بازیگران زن سینمای ایران »م.الف« 
در کنار زن و ش��وهر بهایی یاد ش��ده در یکی از س��ایت های اینترنتی 

منتشر شده است.
سفیر فرهنگی ایران و دهن کجی

 به فرهنگ ایرانی!
بار دیگر، یکی از سینماگرانی که در جشنواره های خارجی 
حضور یافته است به فرهنگ سرزمین مادری خودش دهن کجی 

کرد.
این نخستین بار نیست که یکی از سینماگران ایرانی حضور یافته 
در جش��نواره های غربی، به آداب و رس��وم س��رزمین مادری خودش 
دهن کجی می کند. اصغر فرهادی هم در سال های گذشته با تظاهر به 
رفتارهایی که در فرهنگ ما غیراخالقی محسوب می شوند، در این زمینه 
به شهرت رسید. متأسفانه خانم لیال حاتمی، بازیگری که به تازگی با 
فیلم »س��ر به مهر« درباره نماز، خوش درخشیده بود، نتوانست شأن 
»ایرانی بودن« را حفظ کند. این درحالی اس��ت که وقتی یک بازیگر 
ایرانی به عنوان داور یا شرکت کننده، به خارج از کشور می رود، به عنوان 
سفیر فرهنگی ایران محسوب می شود و چه بهتر که به هویت و آداب 
و رسوم سرزمین مادری خود احترام بگذارد. و به این شکل قدر خود 

در نزد مردم ایران را رقم می زند!
استقبال یک رسانه ضدصهیونیستی

 از جشنواره فیلم مقاومت
خبر برگزاری سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت 
در ایران و چند کشور جهان، در یکی از بزرگترین سایت های 

ضدصهیونیستی آمریکا منتشر شد.
بر پایه این گزارش، وب س��ایت ضدصهیونیستی »کهنه سربازان 
امروز« گزارش��ی را با محوریت فراخوان و اهداف این جشنواره، روی 

خروجی خود قرار داده است.
از نکات قابل توجه این سایت، نظرات خوانندگان درباره جشنواره 
فیلم مقاومت است. »جان« یکی از مخاطبان این سایت، در کامنتی 
نوش��ته: »نژادپرس��تی مرگبار اس��رائیل جهنمی علیه فلسطینی ها 
انق��در واضحه که نیازی به بیان ن��داره. اگه آمریکا از دخالت در امور 
کشورهای مستقل دیگه دست برداره و آمریکا و اسرائیل جهنمی، از 
نقشه کش��یدن ضد کشورهایی که مخالف تئوری صهیونیستی نظم 
نوین جهانی هستند دست برداره و گروه های نظامی خشن بر ضد این 
دولت ها رو تقویت و ایجاد نکنه، اگه آمریکا در نهایت صهیونیست ها 
رو از کنگره بیرون کنه و ملت آمریکا رو که مزدور آیپک یا اسرائیل 
نیستند، جایگزین صهیونیست ها بکنه،  اگه گستاخی، تکبر و القیدی 
دولتمردان در واشنگتن کنار گذاشته بشه، شاید بتوان در این زمینه ها 

کاری کرد...!«
یکی دیگر از خواننده های این سایت که خودش را »نسیم« معرفی 
کرده، نظر داده: »اسم تو )مقاومت( گواه همه چیه. من شک نداشته و 

ندارم که رژیم صهیونیستی � نازی، دشمن بشریته!«
چاپ دوم »نیمه پنهان آمریکا« نوشته 

زرشناس
کتاب »نیمه پنهان آمریکا؛ مروری کوتاه بر بنیانهای نظری 
و ارکان تمدنی آمریکا« نوش�ته شهریار زرشناس، عضو هیأت 
علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی از سوی دفتر نشر 

معارف به چاپ دوم رسید.
به گ��زارش فارس، کتاب »نیمه پنهان آمریکا« به بررس��ی تاریخ 
اجتماعی � اقتصادی آمریکا می پردازد. نویس��نده در این کتاب سعی 
دارد پرده از ظاهر زیبا و جذاب آمریکا بردارد و خواننده را با باطن این 
دولت که سرش��ار از س��تمکاری ها و زد و بندهای کانون  های ثروت و 
قدرت، خشونت سرمایه  داران و انحصارهای امپریالیستی و توطئه  گری 
سازمانهای پیچیده و مخفی کاری هایی همچون سازمان های فراماسونری 
است، آشنا کند. در این کتاب به مباحثی همچون: تاریخچه شکل گیری 
آمریکا، حقایق پنهان جنگ جهانی دوم، امپراتوری رسانه  ها و... پرداخته 

شده است. سبک کتاب، تاریخی و تحلیلی است.

همزمان ب�ا پانزدهم م�ی )26 اردیبهش�ت(، 
سالروز تشکیل  رژیم جعلی صهیونیستی، مراسم 
یوم النکبه در دانش�گاه های سراسر کشور برگزار 

شد.
مراس��م روز نکبت که یادآور آغاز دست اندازی رژیم 
صهیونیس��تی به سرزمین فلسطین و آوارگی مردم این 
س��رزمین است، دیروز در دانشگاه های کشور با خشم و 
ش��ور انقالبی دانشجویان همراه شد. طی این مراسم که 
پس از اقامه نماز ظهر و عصر از روبروی مساجد دانشگاه ها 
شروع شد، دانشجویان با به آتش کشیدن پرچم اسرائیل 
و آمریکا و س��ر دادن ش��عارهایی، انزجار خود را از رژیم 

کودک کش اسرائیل اعالم کردند.
در اعالمیه پایانی این مراس��م بر آرمان امام راحل و 

رهبر معظم انقالب مبنی بر محو اسرائیل تأکید شد.
پانزدهم می 1948 میالدی، اسرائیل اعالم موجودیت 
کرد. ش��یوه ش��کل گیری این رژیم مش��ابه هیچ یک از 
کش��ورهای دیگر جهان به جز آمریکا نبود. همان گونه 
که آمریکا با ورود مهاجران اروپایی و قتل و محو بومیان 
آن منطقه ش��کل گرفت، رژیم اس��رائیل هم با کش��تار 
مسلمانان و اشغال اراضی آنان در 1948 به طور نامشروع 
تش��کیل ش��د. این روز در میان مسلمانان به روز نکبت 

شناخته می شود.

ابرازخشم دانشجویان علیه صهیونیست ها در روز نکبت

سفیر کشورمان در سازمان ملل از برگزاری 
آخرین جلسه سفرای عضو جنبش عدم تعهد به 
ریاست کشورمان قبل از برگزاری اجالس وزرای 

خارجه کشورهای عضو در الجزیره خبر داد.
»حس��ین دهقانی« سفیر و سرپرست نمایندگی 
دائم کش��ورمان در نیویورک و رئیس دفتر هماهنگ 
کننده جنبش عدم تعهد روز جمعه گذش��ته پس از 
برگزاری آخرین جلسه هماهنگی سفرای کشورهای 
عضو جنبش عدم تعهد اظهار داش��ت: آخرین جلسه 
سفرای عضو جنبش عدم تعهد به ریاست کشورمان 
قبل از برگزاری اجالس وزرای خارجه کشورهای عضو 

در الجزیره برگزار شد.
وی ادام��ه داد: در این جلس��ه س��ند هزار بندی 
مربوطه را که طی دو ماه گذشته طی جلسات متعدد 
در دفتر نمایندگی جمهوری اسالمی ایران و با حضور 
نمایندگان کشورهای عضو جنبش مورد بازبینی واقع 
شده بود، نهایی کردیم و موفق شدیم در جلسه امروز 
تمام��ی بندهای س��ند را نهایی نم��وده و آن را برای 
تصویب نهایی در اجالس وزرا در الجزیره ارسال نماییم.

دهقانی افزود: عالوه بر تنظیم س��ند هزار بندی 
که وقت بس��یاری نیز گرفت، راجع به مسائل دیگری 
از جمله چگونگی برگزاری اجالس الجزیره بحث شد؛ 
از جمل��ه دیگر مباحث مورد بحث چگونگی وضعیت 
ریاست دو کمیته سیاسی و اقتصادی بود و کشورهایی 
که می بایست برای ریاست دو کمیته تعیین شوند که 

همگی به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران، وی تصریح کرد: 
تنها مس��ئله ای که هنوز نهایی نشده ریاست کمیته 
سیاسی است که فعال دو کشور نامزد ریاست هستند؛ 
یک��ی از قاره آفریقا و دیگری از قاره آمریکای التین، 
لذا مقرر ش��د تا با هر دو نامزد پس��ت ریاست کمیته 
گفت وگوهایی صورت بگیرد تا یکی از آنها متقاعد به 
انصراف شود؛ بنابراین می توان گفت که مسئله ای که 
هنوز در این رابطه الینحل باقی مانده، مشخص شدن 

ریاست کمیته سیاسی است.

سفیر ایران در سازمان ملل:

سند اجالس وزرای خارجه 
جنبش عدم تعهد

 نهایی شد

محم�ود الزهار از رهبران ب�ارز جنبش مقاومت 
اس�المی فلس�طین )حماس( گفت ک�ه تالش های 
بی وقفه و دامنه داری برای عادی کردن دوباره روابط 

با ایران در جریان است. 
محمود الزهار از رهبران بارز جنبش حماس در سخنانی 
تصریح کرد: تالش های دامنه داری برای بازگرداندن روابط 

به وضعیت عادی خود با ایران در جریان است.
وی افزود: ایران هیچ خواسته سیاسی را از ما در مقابل 

حمایت خود از مقاومت هرگز مطرح نکرده است.
محمود الزهار خواس��تار حل بحران سوریه از طریق 
گفت وگو ش��د و تصریح کرد: »برداشت جنبش حماس 
از بحران سوریه درس��ت است و می خواهیم که سوریه 

س��رزمین مقاومت باقی بماند و بحران با گفت وگو حل 
و فصل شود«.

وی درباره روابط جنبش حماس و مصر در سایه دولت 
جدید این کشور گفت: غزه قربانی تحوالت مصر شد و ما 

امنیت مصر یا سوریه را برهم نزدیم.
به گزارش تسنیم، محمود الزهار همچنین به اسارت 
چند سال پیش گلعاد شالیت نظامی رژیم اسرائیل به دست 
نیروهای مقاومت فلسطین اشاره کرد و در این باره گفت: 
برخی وزیران خارجه عرب در گذش��ته از ترس اس��رائیل 
از من خواس��تند که ش��الیت آزاد شود. وی درباره موضع 
حماس در قبال رژیم اس��رائیل گفت: اسرائیل جایی بین 

امتها و آینده ای ندارد.

محمود الزهار: تالش بی وقفه ای برای عادی كردن 
روابط حماس با ایران در جریان است

رئیس گروه دوس�تی پارلمانی ایران و انگلیس 
با اعالم اینکه زمان س�فر هیئت پارلمانی ایران به 
انگلیس مش�خص نشده اس�ت، گفت: در صورت 

انگشت نگاری به سفر نخواهیم رفت.
عباس��علی منصوری آرانی نماینده مردم کاشان در 
مجل��س با بیان اینکه م��ن در فضای بین المللی معتقد 
به انجام اقدام متقابل هس��تم، گفت: انگش��ت نگاری در 
کش��ور ما هم )مانند برخی کش��ورها( در دس��تور کار 
قرار خواهد گرف��ت. مانند عکس که یک روش کنترلی 

محسوب می شود.
وی اضاف��ه کرد: امروز روی پاس��پورت تمامی افراد 
عکس وجود دارد و دلیلش این است که عکس یک ابزار 
کنترلی محسوب می شود؛ انگشت نگاری هم یک روش 
کنترلی است و بالشک ما در آینده بحث انگشت نگاری 

را خواهیم داشت.
عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس 
تصریح کرد: تا زمانی که انگش��ت نگاری ما شکل بگیرد 
ما به اقدام متقابل معتقدیم. یعنی ما از هیئت پارلمانی 
انگلیس انگشت نگاری نکردیم و متقابال آنها اجازه ندارند 

از تیم های ایرانی انگشت نگاری کنند.
منصوری آرانی در پاس��خ به این سؤال که آیا طبق 
قوانین بین المللی انگش��ت نگاری از اف��رادی که دارای 
پاس��پورت سیاسی )دیپلمات( هس��تند، صحیح است، 
اظهار داش��ت: معموال پاس های سیاس��ی مشمول این 
قضیه )انگشت نگاری( نمی شوند. یعنی اگر رئیس جمهور، 
نخست وزیر یا وزیر امور خارجه قصد سفر به کشوری را 

داشت نمی توان از وی انگشت نگاری کرد.
وی در پاسخ به این سؤال که در صورت انگشت نگاری 
انگلیسی ها از هیئت پارلمانی جمهوری اسالمی آیا شما 
به این کشور سفر خواهید کرد، تصریح کرد: در صورت 
انگشت نگاری به سفر نخواهیم رفت، اگر سفری انجام شد 
بدانید که قطعا و بدون ش��ک بدون انگشت نگاری بوده 
اس��ت. منصوری آرانی در گفت وگو با فارس، همچنین 
اعالم کرد که تاکنون زمان دقیق س��فر هیئت پارلمانی 

ایران به انگلیس مشخص نشده است.

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس:

در صورت 
»انگشت نگاری« 
به لندن نمی رویم
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